Årsberetning 2017 for Lindesnes Golfklubb.
Styret har i 2017 bestått av:
Leder:
Johnny Fævelen
Nestleder:
Ivar Gulli
Kasserer:
Ragnhild Kolstad
Sekretær:
Jostein Sneve
Styremedlem: Kirsten Våge
Det har i 2017 vært avholdt 3 styremøter, ellers har det vært en del email korrespondanse.
En stor takk til firma som sponser oss: Lindesnes Elektro A/S, Spangereid Rør, Ekstralys A/S,
Spangereid Bensin og Handel A/S, Ruud Regnskap A/S, BRG A/S, Fjord Solution A/S, Dolverhin A/S,
Meditek A/S, Autovern A/S, Byggfirma Johansen og Svennevik A/S, TT Anlegg A/S og Finkelsen
Transport og Maskin.
Alle disse har fått navnet sitt på skilt som er satt opp på utslagene eller på klubbhuset. I tillegg har
Lindesnes Havhotell har sponset de nye score kortene.
Medlemstallet er i 2017 på 135.
Styret har ellers jobbet med oppføring av toalettanlegg i samarbeid med Stålesen. Det har tatt lengre
tid enn planlagt så styret vil ha som mål at anlegget skal stå ferdig til åpning av sesongen 2018.
Vårrengjøringen med raking og fjerning rusk og rask samt at ny treningsgreen er anlagt.
Dugnadsinnsatsen i klubben er kjempefin og uten den hadde banen ikke vært å flott som den er.
Styret ønsker å rette en stor takk til alle sammen.
Klubbmestere 2017 ble Einar Skårdal og Tove Egeli.
Sammen med «kirkegolfen» (sosiale runde) søndag kl 11:00 ble det gjennomført, for de som ville, en
søndagsturnering. Totalt 20 spillere deltok med ett gjennomsnitt på 10 hver søndag. Vinner av denne
turneringen ble Karsten Alfredsen med Terje Stålesen, Grethe Johansen, Svein Hetland og Sissel
Fævelen på de neste plassene.
I tillegg fortsatte vi å møttes hver mandag ved bensinstasjonen kl 17:00 og kjøre til Mandal golfklubb
for å spilte 9 hull.
Lindesnes Golfklubb hadde også i 2017 påtatt seg dugnad med vedlikehold av hull 3 ved Mandal
Golfklubb. Håper på litt bedre oppslutning til neste år.
LGK har i 2017 vært med i Norsk Chip og Putt Forbund, interessen blant medlemmene har vært laber,
og ingen medlemmer har deltatt i noen av deres turneringer i løpet av året.
Vår dyktige greenkeeper Kristen har nå sagt opp sin «stilling» som greenkeeper. Kristen har gjort en
fantastisk jobb for klubben i mange år og han blir vanskelig å erstatte, og styret ønsker å rette en
ekstra stor takk for alt han har betydd for oss.
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